
PRAKTISK INFORMATION 
 

 
1. SÄVSJÖ 

SÄVSJÖ  ÄR EN AV SMÅLANDS yngsta städer, 

orten föddes den 1 oktober 1864. Då 

stannade det första personförande tåget vid 
det nybyggda stationshuset. Någon annan 
bebyggelse än det som hörde till järnvägen 

fanns ännu inte eftersom stationen hade 
placerats i utmarkerna mellan de 

omgivande byarna. Endast torpet Gröndal 
som låg någonstans där torget finns idag, 

visade på mänsklig odling. Men 
befolkningen växte fort och år 1947 
bildades Sävsjö stad. 1971 bildades Sävsjö 

kommun som idag har cirka 11 000 invånare (och som kommunen skriver på sin 
hemsida: ”vi jobbar på att bli ännu fler”). I tätorten bor ungefär 5000. Sävsjö har 

haft stora idrottsliga framgångar tack vare sina handbollsspelande damer i Sävsjö 
HK, som vunnit SM-guld ett flertal gånger. Dessutom är en av bandyvärldens 

genom tiderna största spelare, Jonas Claesson, född i Sävsjö. Sävsjö ligger längs 
södra stambanan, syns under cirka 3,5 sekunder från X2000. Staden ligger 
vackert inbäddad i Smålands skogar, intill Eksjöhovgårdssjön, där en slottsruin 

från 1600-talet vittnar om att människor trots allt värdesatt traktens skönhet länge. 
Gravfält och fornminnen och inte mindre än fem kyrkor från 1100-talet finns också 

inom kommunen. 

2. PACKLISTA 

 
Det som bör tas med för en perfekt sommarvecka i byggandets tecken är: 

 
1. Slitstarka kläder att arbeta i. 

2. Lakan eller sovsäck (vi sover i sängar) 
3. Sex dagars ombyte av underkläder 
4. Anteckningsblock och penna 

5. Regnkläder (alltid bra att ha, även om vi bygger under tak) 
6. Toalettartiklar (efter eget tycke och smak) 

7. Pengar (för att köpa godis) 
 

På plats kommer det finnas: 
 

1. Hörselkåpor 

2. Skydsglasögon 
3. Skyddshandskar 

4. Verktyg och maskiner 
5. Byggmateriel 



3. PLATSER AV BETYDELSE I SÄVSJÖ UNDER BYGGVECKAN 
 

BYGGER, ÄTER OCH håller seminarier gör vi på Sävsjö Skyttecenter som ligger i 

Sävsjös hjärta, vid genomfartsvägen. Här har vi tillgång till en välutrustad ocn 
nyrenoverad industrilokal med trevlig matsal och en massa el. 
   Bor gör vi i fyrabädsstugor på Sävsjö Camping som ligger vid den vakra 

Eksjöhovgårdsjön. 

   Anländer och avreser gör Du högst troligen till stationen. Därifrån följer en 
promenad rakt söderut för att komma till Sävsjö Skyttecenter, ingång på 
byggnadens östsida. 
 

 
 
 


